
 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Podrobný popis přípravy vzorků pomocí srážecí reakce 

a) Vzorek č. 10  

Roztok octanu zinečnatého (0,04 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 1,0970 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 80 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  

Roztok hydroxidu sodného (0,16 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 1,6161 ml do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

Při měření na UV-VIS spektrometru bylo nutno zachovat stejný poměr látek 4, ale s nižší 

koncentrací, aby roztok byl průhledné barvy. Bylo měřeno s poměrem látek 

NaOH:Zn(CH3COO)2 = 0,006 : 0,0015. Navážka octanu zinečnatého zde činila 0,04114 g a 

odpipetovaný objem ze zásobního roztoku NaOH byl 61,61 μl. Následný postup již byl stejný. 

 

b) Vzorek č. 11  

Roztok octanu zinečnatého (0,053 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 1,4535 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 80 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  

Roztok hydroxidu sodného (0,16 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 1,6161 ml do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého.  



 

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

Při měření na UV-VIS spektrometru bylo nutno zachovat stejný poměr látek 3, ale s nižší 

koncentrací, aby roztok byl průhledné barvy. Bylo měřeno s poměrem látek 

NaOH:Zn(CH3COO)2 = 0,006 : 0,002. Navážka octanu zinečnatého zde činila 0,05485 g a 

odpipetovaný objem ze zásobního roztoku NaOH byl 61,61 μl. Následný postup již byl stejný. 

 

c) Vzorek č. 12  

Roztok octanu zinečnatého (0,24 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 6,5817 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 80 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  

Roztok hydroxidu sodného (0,4 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 4,0404 ml do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

Při měření na UV-VIS spektrometru bylo nutno zachovat stejný poměr látek 1,67, ale s nižší 

koncentrací, aby roztok byl průhledné barvy. Bylo měřeno s poměrem látek 

NaOH:Zn(CH3COO)2 = 0,006 : 0,00359. Navážka octanu zinečnatého zde činila 0,09845 g a 

odpipetovaný objem ze zásobního roztoku NaOH byl 61,61 μl. Následný postup již byl stejný. 

 

d) Vzorek č. 13  

Roztok octanu zinečnatého (0,00128 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,0351 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 80 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  



 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka následně 

byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

 

e) Vzorek č. 14  

Roztok octanu zinečnatého (0,002 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,06268 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 70 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  

Následně byl připraven roztok hexadecyltrimethylamonium bromid (CTAB) o koncentraci 

0,004 mol·dm-3 rozpuštěním 1,4578 g CTAB v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 

100 ml. Z tohoto roztoku bylo odebráno 10 ml (kvůli vysokému pěnění bylo k odměření použito 

odměrného válce nikoliv pipety) a přidáno k roztoku octanu zinečnatého. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka následně 

byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého a CTAB.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu 1 hodiny. 

 

f) Vzorek č. 15  

Roztok octanu zinečnatého (0,002 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,06268 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 70 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  



 

Následně byl připraven roztok hexadecyltrimethylamonium bromid (CTAB) o koncentraci 

0,004 mol·dm-3 rozpuštěním 1,4578 g CTAB v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 

100 ml. Z tohoto roztoku bylo odebráno 10 ml (kvůli vysokému pěnění bylo k odměření použito 

odměrného válce nikoliv pipety) a přidáno k roztoku octanu zinečnatého. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka následně 

byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého a CTAB.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého, byl roztok po 24 

hodinách filtrován a následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu  

1 hodiny. 

 

g) Vzorek č. 16  

Roztok octanu zinečnatého (0,00128 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,0351 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 80 ml a převedeno do reaktoru umístěného na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko. Do reaktoru byla zavedená UV-lampa. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka následně 

byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad reaktorem s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu 1 hodiny. 

 

h) Vzorek č. 17  

Roztok octanu zinečnatého (0,002 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,05485 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 



 

odpipetováno 80 ml a převedeno do reaktoru umístěného na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko. Do reaktoru byla zavedená UV lampa. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka následně 

byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad reaktorem s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu 1 hodiny. 

i) Vzorek č. 18  

Roztok octanu zinečnatého (0,002 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,06268 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 70 ml a převedeno do reaktoru umístěného na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko. Do reaktoru byla zavedená UV-lampa. 

Následně byl připraven roztok hexadecyltrimethylamonium bromid (CTAB) o koncentraci 

0,004 mol·dm-3 rozpuštěním 1,4578 g CTAB v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 

100 ml. Z tohoto roztoku bylo odebráno 10 ml (kvůli vysokému pěnění bylo k odměření použito 

odměrného válce nikoliv pipety) a přidáno k roztoku octanu zinečnatého. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka následně 

byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do byrety 

umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého a CTAB.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu 1 hodiny. 

 


